UCHWALA NR 226/2012
ZARZ^DU POWIATU \ PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 11 czerwca 2012 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedazy i ogloszenia \vykazu nieruchomosci polozonych
w Bujnach.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzajizie
powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Mr 142, poz. 1592 z pozn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 28, art. 35
ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 1, art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz uchwaiy
NR XI/87/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie
wyrazenia zgody na zbycie nieruchomosci, stanowi^cej wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego,
polozonej w Bujnach
Zarz({d Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co nastgpuje:
§ 1. Przeznacza si? do sprzedazy nieruchomosci polozone w Bujnach, gmina Wola
Krzysztoporska, obr^b Bujny, oznaczone w ewidencji gruntow numerami dzialek:
549/2 opow. 0,1000 ha
549/3 opow. 0,1000 ha
549/4 opow. 0,1000 ha
549/5 opow. 0,1000 ha
549/6 opow. 0,1000 ha
549/7 opow. 0,1000 ha
549/8 opow. 0,1000 ha
550/3 opow. 0,1000 ha
550/4 opow. 0,1000 ha
550/5 opow. 0,1000 ha
550/6 opow. 0,1000 ha,
dla ktorych Sa^d Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi ksie_g$ wieczysta^
KW NR PTIP/00053182/1, stanowia^ce wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego - w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego.
§ 2. Podaje si? do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci, o ktorych mowa
w § 1, stanowiq.cy zalq.cznik do niniejszej uchwaly, poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy
ogloszen w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 33, oraz
opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl..
a ponadto informacj? o wywieszeniu tego wykazu podaje si$ do publicznej wiadomosci poprzez
ogloszenie w prasie lokalnej.
§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si? Czlonkowi Zarza^du Powiatu Piotrkowskiego Agacie Wojtani.
§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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do UchwalyNR 226/2012
Zarzqdu Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 11 czerwca 2012 roku
WYKAZ
nieruchomosci stanowisjcych wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego
przeznaczonych do sprzedazy
Zarz^d Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz, U. z 2010 r.
Nr 102, poz. 651 ze zm.), podaje do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci
stanowi^cych wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego, przeznaczonych do sprzedazy w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego.

ADRES NIERUCHOMOSCI

Bujny, gmina Wola Krzysztoporska

NUMER I NAZWA OBR^BU

Bujny

NUMERY DZIALEK WEDLUG

549/2
549/3
549/4
549/5
549/6
549/7
549/8
550/3

KATASTRU NIERUCHOMOSCI
(EWIDENCJI GRUNTOW)

opow. 0,1000 ha, grunty orne R H I a
opow. 0,1000 ha, grunty orne R l l l a
opow. 0,1000 ha, grunty orne Rllla
opow. 0,1000 ha, grunty orne Rllla
opow. 0,1000 ha, grunty orne Rllla
opow. 0,1000 ha, grunty orne Rllla
opow. 0,1000 ha, grunty orne Rllla
opow.0,1000 ha, grunty orne Rllla

iRIVa
550/4 o pow. 0,1000 ha, grunty orne RIVa
550/5 o pow. 0,1000 ha, grunty orne RIVa
550/6 o pow. 0,1000 ha, grunty orne RIVa
OZNACZENIE NIERUCHOMOSCI
WEDLUG KSI^GI WIECZYSTEJ

KWNRPT1P/00053182/1

OPIS NIERUCHOMOSCI

Ww. dzialki sa^ niezabudowane, o regularnym ksztalcie
prostokajtow, z dost^pem do drogi powiatowej
prowadza^cej z Piotrkowa Trybunalskiego do Bujen,
poprzez publicznq. drog? gminna^ oznaczona^ numerem
ewidencyjnym dzialki 788/10. Brak uzbrojenia
technicznego. Dzialki nieogrodzone.

PRZEZNACZENIE

Wedlug miejscowego planu - zatwierdzonego uchwala^
Nr XLII/361/10 Rady Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 23 lutego 2010 r., ww. dzialki polozone 53.
w obszarze 6MN przeznaczonym - tereny mieszkalnictwa
jednorodzinnego, a w tym:
I/ przeznaczenie podstawowe - mieszkalnictwo
jednorodzinne;
21 przeznaczenie dopuszczalne;
a) uslugi
b) infrastruktura techniczna
3/ zakazuje si? wprowadzenia innego przeznaczenia niz

NIERUCHOMOSCI
W MIEJSCOWYM PLANIE
ZGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

wymienione w pkt 1 i 2,
zagospodarowania tymczasowego.
CENA NIERUCHOMOSCI

takze

w

postaci

Dzialki nr:
549/2 - 72.000,00 zl + 23% VAT (16.560,00 zl) l^cznie 88.560,00 zl, slownie: osiemdziesiaj
osiem tysi^cy preset szescdziesiaj zlotych
549/3^ 72.000,00 zt + 23% VAT (16.560,00 zt) l^cznie 88.560,00 zl, slownie: osiemdziesiaj
osiem tysi^cy pi^cset szescdziesiaj ztotych
549/4 - 72.000,00 zt + 23% VAT (16.560,00 zl) l^cznie 88.560,00 zl, stownie: osiemdziesiat
osiem tysi^cy pi^cset szescdziesiaj zlotych
549/5 - 72.000,00 zt + 23% VAT (16.560,00 zt) la^cznie 88.560,00 zl, stownie: osiemdziesiajt
osiem tysi?cy pi^cset szescdziesiaj ztotych
549/6 - 72.000,00 zt + 23% VAT (16.560,00 zl) la^cznie 88.560,00 zl, slownie: osiemdziesiajt
osiem tysif cy piqcset szescdziesiaj; zlotych
549/7 - 72.000,00 zt + 23% VAT (16.560,00 zl) Iqcznie 88.560,00 zl, slownie: osiemdziesiat
osiem tysi^cy pi^cset szescdziesiaj zlotych
549/8 - 72.000,00 zt + 23% VAT (16.560,00 zl) ta^cznie 88.560,00 zl, slownie: osiemdziesiat
osiem tysie.cy pi^cset szescdziesiaj zlotych
550/3 - 72.000,00 zt + 23% VAT (16.560,00 zl) lq.cznie 88.560,00 zl, slownie: osiemdziesiaj
osiem tysi^cy pi^cset szescdziesia^t zlotych
550/4 - 72.000,00 zl + 23% VAT (16.560,00 zl) ta_cznie 88.560,00 zl, slownie: osiemdziesiaj
osiem tysi^cy pi^cset szescdziesiaj zlotych
550/5 - 72.000,00 zl + 23% VAT (16.560,00 zt) la^cznie 88.560,00 zl, stownie: osiemdziesiaj
osiem tysi^cy pi^cset szescdziesiaj: zlotych
550/6 - 72.000,00 zt + 23% VAT (16.560,00 zl) l^cznie 88.560,00 zl, stownie: osiemdziesiaj
osiem tysi^cy pi^cset szescdziesiaj zlotych.
Cena ww. nieruchomosci zostata ustalona w oparciu
o operat szacunkowy okreslaja^cy wartosc rynkowa^
prawa wtasnosci nieruchomosci z dnia 23 grudnia 201 1
r, wykonany przez rzeczoznawc? majajkowego
posiadaj^cego uprawnienia nr 5134.

FORMA ZBYCIA

Przetarg ustny nieograniczony.

Termin do ztozenia wniosku przez
osoby, ktorym przystuguje
pierwszehstwo w nabyciu
przedmiotowej nieruchomosci na
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomosciami (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651 ze zm.)

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

II

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogloszeri Staroslwa, Powiatowego ,w Piotrkowie
Trybunalskim, Al. 3 Maja 33, na okres 21 dni, tj. od dnia 4JLy«XW!ftl do dnia W.H-Atti.l?;v;^braz
opublikowany na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl..
a ponadto informacj^ o wywieszeniu tego wykazu podaje sie^ do publicznej wiadomosci poprzez
ogloszenie w prasie lokalnej.
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